Verksamhetsberättelse ASMK 2017
Säsongen -17 startades upp genom att vi myntade en ny tradition, vi utmanade vår klubbgranne AYC i ”klubbkampen” i bowling med efterföljande buffé på O ‘Learys i Askersund, vi utklassade i bowlingen och tog stolta hem pokalen till ASMK klubbstuga.
Jubileumsåret 2017 firade vår båtklubb officiellt 50 år. Så sommarfesten 17 juni blev en heldag med kalas & firande!
Vi började dagen i hamnen direkt på morgonen med en HLR utbildning och introduktionskurs i vår nyinköpta hjärtstartare som numera finns i klubbstugan och som vi aldrig hoppas få användning utav. 
På dagen sammaldes vi på bryggan under ett ballongvalv för tårtpicknick, fisketävling för barnen, underhållning med härlig musik och sång från Arne Cederblad, tal, gemensam fotografering och det sedvanliga trampbåtsracet som blev en blöt historia. 
På kvällen tändes grillarna upp och vi åt, umgicks, köpte lotter, vann fina priser, sen rockade Cheap winos igång musiken och det tog inte många minuter innan bryggan var full av dansande sjökvinnor & sjömän. En väldigt trevlig dag, kväll och natt jubileumsanda.
Vinnaren i årets fototävling vart familjen Tisell på hunden Hulda med sin fiskfångst i munnen. Tavlan sattes upp i klubbstugan.
En ny grillplats anlades utanför klubbstugan, blev väldigt fint och praktiskt.
På sensommaren anordnades gemensam kräftskiva som drog full klubbstuga, allsång både Acapella och ackompanjerades av gitarr ljöd över hamnen avnjutandes till Vätterns svarta guld.
Segling
Under verksamhetsåret har vi genomfört 10 st. onsdagsseglingar varav 5 före och 5 efter semesterperioden. Det har varit mellan 6 och 12 deltagande båtar. 
I samband med ASMK`s 50-års jubileum genomfördes ett litet race på Alsen med 11 deltagande båtar.
Första lördagen i september seglades traditions enligt Stora Röknen Runt med start och målgång utanför Igelbäckens brygga. I år lockade seglingen 20 deltagande båtar.
Alsen Race kördes också 16 september och 10 båtar kom då till start.
Vättern Kors och Tvärs genomfördes första veckan i augusti. Start i Hjo och etappmål i Hästholmen, Motala och slutligen Karlsborg. I år kom 6 båtar till start från ASMK.
Seglings kommittén har under året haft ett antal möten och under sen hösten fick vi även frågan om vi kan stå som medarrangör för ytterligare ett Vättern Kors och Tvärs 2018 vilket vi slutligen sagt ja till. Upplägget blir som 2016 med samling och start i Askersund och etappmål i Igelbäcken. Därefter ska vi ta oss till Karlsborg för att sedan avsluta i Motala.    

Jolleseglarna har under året verkligen satt Askersund & ASMK på kartan.

2017 - Året vi kommer att minnas då vi i ASMK fick JSM-medaljörer för första gången på väldigt länge. Syskonparet Ebba och Ellen Fredriksson lyckades hålla ihop sina seglingar under hela JSM-regattan och skördade silvermedaljer i tvåmansbåtklassen RSFeva.
Förutom silvermedaljer så har det varit mycket prat om vatten och framförallt bristen på vatten. Vid jollerampen har det varit någon decimeters djup och väldigt dyig botten på grund av lågt vattenstånd. Bryggdelen som skulle läggas på plats kunde inte bogseras in utan strandade, nytt försök till våren 2018 då vi hoppas på mer vatten i vår sjö.
Våra aktiviteter har under året varit liknande som tidigare år. Ett årshjul med återkommande verksamheter skapar rutin och trygghet för arrangörer och deltagare. Under året har vi bland annat arrangerat; Seglarskola v32 med rekordmånga deltagare, vuxenseglarskola, söndagsträning, onsdagssegling, seglarfritids, företags- och kompisevent med C55 och sist men inte minst ett fantastiskt Jolle-DM! 
DM måste omnämnas särskilt där vi hade ett rekordstort startfält och dessutom fick vi Östergötlands DM-arrangörer att flytta sitt DM till Askersund och samköra det med oss. Ett samarbete med Skärgårdstrafik / M/S Wettervik (Johan och Marita Bergsten) blev en lyckträff där passagerarbåten Wettervik chartrades in med åskådarplatser mitt i händelsernas centrum. Lunch serverades ombord och speaker kommenterade tävlingarna. Att Wettervik är anpassad för funktionshindrade med rullstolsramp och handikapptoalett gjorde att flera av våra unga seglare för första gången fick med sina mor- och farföräldrar på vattnet för att visa upp sina seglingskunskaper. Vi kan inte nog tacka paret Bergsten för deras engagemang och sponsrade åskådarpriser som möjliggjorde detta. 

Aktiviteter som engagerat Askersunds jolleseglare 2017:
Jan/Feb – Skidåkning i Stenkällegården och Italien
Apr– Sep, Träning onsdag och söndag
	Ansvariga: Peder Thunander, Mattias Jonsson, Carina Pettersson
	Maj, Regionläger i Hampetorp 
	Jun + Aug (3+3 dagar) Seglarfritids för åk 4 och 5 i Askersund
	Maj – jun, vuxenseglarkurs för seglarintyg 1 

Jun – JSM Uppsala, 1 Optimist (Opti 12), 1 Optimist tjej, 1 Laser radial samt 1 RsFeva (2 pers) samt 1 seglingsledare. Totalt var 12 personer (5 deltagare), 2 följebåtar och 4 segeljollar med till JSM.
Aug v.32 – Seglarskola med avslutande KM på lördagen
	 (Ansvariga: Carina Pettersson - nybörjare, Peder Thunander - fortsättare, Mattias 	Jonsson – Laser samt instruktörer Emil Jacobsson, Kajsa Skinnars, Eric Thunander)
	KM-segrare: Lovis Kläre – optimist, Mattias Jonsson – vuxenoptimist, Ellen 	Fredriksson – Laser
	Aug – Lilla Tjörn runt (5 deltagare)

	Sep – Företagsevent, Zinkgruvan mining bokade C55 och ledare/funktionärer från Askersunds jolleseglare. Lagseglingar i matchrace-cup i C55. 

Sep - Träningsdag och DM (Laser standard (5 st), Laser radial (9 st), Laser 4.7(6st), Optimist (21 st), Optimist grön (5st) Totalt antal seglare = 46 på DM (inkl grön optimist) 
ASMK hade 19 st deltagare med i tävlingarna samt en seglingsledare.
ASMK medaljplaceringar på DM
Laser Std: 1:a – Peder Thunander 2:a – Eric Thunander
Laser Radial: 1:a – Mattias Jonsson 3:a – Gustav Fredriksson
Laser 4.7: 3:a – Ellen Fredriksson
Optimist: 2:a – Ebba Fredriksson
Optimist grön: Utom DM-status med egen ”bana”, uppdrag väl utförda av gruppen som samlade in alla ”Cirkusdirektörens” uppblåsbara djur som hade rymt.  
	Okt - avslutning för säsongen. Matchrace-kappsegling med lottade lag i C55 på kortbana utanför bryggan. 
	Okt – Dec, söndagsträningar (fyspass) i Sjöängshallen, Askersund

Nov – ”Träffen” SSF på Frösundavik Stockholm, Emil Jacobsson och Kajsa Skinnars deltog som representanter för ASMK samt Carina Pettersson för SSF.
	Och diverse andra tävlingar under året… Laser GP, Laser SM, Olympiaregattan Saltsjöbaden m.fl.
	
Investeringar och klubbutvecklingsprojekt för jollesektionen
Ansökan om ”Utmaningen” till SSF beviljades och klubben tilldelades 10 000:- till att genomföra ”seglarfritids” under 2017. (betalades ut 2016, genomfördes 2017)
	Nya bryggdelar till jollerampen. Ej färdigställt pga lågt vattenstånd, arbetet återupptas våren 2018. 
LOK-stöd 
Rapporteringar har skickats in för aktiviteter till både stat vt och ht (7-25 år) och kommun endast ht (4-20 år). Ett totalt bidrag på cirka 10000:-

SISU – Idrottsutbildarna i Örebro
SISU – timmar har rapporterats för de aktiviteter som så berättigar. Detta har gett oss möjlighet att köpa in läroböcker och utbildning (plattformen) för nya instruktörer som SISU har betalat.
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